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Yksi hetki
KUVA: sami saarenpää

us
Pääkirjoit

Maine on rahaa
Aika on rahaa, sanotaan. Se, että myös maine on mammonaa, jää usein vähemmälle huomiolle.
Konserttitalon tai -salin rakentamista on suunniteltu Jyväskylään kymmeniä vuosia. Timanttisin perustelu sen
rakentamiseksi on tarve – tosiasia, että akustista musiikkia ei kaupungissamme voi esittää taidemuodon vaatimissa olosuhteissa. Kulttuuriväki on muistuttanut aiheellisesti myös mainehaitasta, jota talon tai salin puuttuminen kaupungille aiheuttaa.
Demokraattiseen päätöksentekoon kuuluu, aivan oikein,
että suunnitelmat eivät suhahda sukkana päätöksentekokoneiston läpi. Silti neljänkymmenen vuoden koneistossa ruksuttaminen aiheuttaa jo itsessään mainehaittaa.
Konserttipaikan puuttumisen tai sen päätöksentekoon
juuttumisen vaikutus Jyväskylän imagoarvoon on millä
tahansa mittapuulla arvioituna huomionarvoinen. Imagoarvo ei ole helposti laskettavissa, mutta jonkinlaista
osviittaa antanee helpommin määriteltävä brändiarvo.
Maailman arvokkaimpien yritysten pelkän brändin arvo huitelee yli 200 miljardissa dollarissa. Imagon lainalaisuuksiin kuuluu, että toimija voi vaikuttaa julkiseen kuvaansa omalla toiminnallaan vain rajallisesti. Konserttisali on kuitenkin vääjäämättä yksi palikka kuvan rakentumisessa, ja imagohaitan aiheuttama rahanmenetys voisi
nousta keskusteluun nykyistä näkyvämmin. Entä millaiset olisivatkaan salin rakentamisen positiiviset vaikutukset Jyväskylän imagoon?
Jyväskylän seurakunnassakin on viime kuukausina puhuttu rahasta isojen kiinteistökauppojen yhteydessä. Viime aikoina kaupat eivät onneksi enää ole juuttuneet päätöksentekokoneistoon samaan tapaan kuin vielä muutama vuosi sitten. Kiinteistöpäätöksiä tehdessään seurakunnalla on tapana laskea tyhjien kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvat kulut. Samaan tapaan niin kaupunki kuin
seurakunta voisivat pahoissa pattitilanteissa käydä läpi
myös muutamia imagoarvopohdintoja.
Konserttisalikeskustelulle soisi
pisteen jo ihan siitäkin syystä,
että se nakertaa kaupungin
rahakirstua näinkin salakavalalla tavalla.

Kipinässä tehtiin hauskoja muunnelmia tutuista saduista lauantaina 17.4. Peppilotta Isoaho (takana) auttaa
Pihlariina Isoahoa rooliasun pukemisessa kello 14.15.

Kolme tärppiä tuleviin hetkiin
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Vaajakosken kirkon pihalla
myydään munkkeja ja simaa
pe 30.4. kello 12–13 ja 16–
17 Yhteisvastuukeräyksen ja partiotoiminnan hyväksi yhteistyössä
Vaajan Valppaiden kanssa.
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’’

Hyvä keskustelu lähtee ennen kaikkea itsestä. Joka aamu
me voimme itse valita minkälaisia
keskustelijoita me tänään olemme ja miten me olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa kotona, työpaikalla, vapaaehtoistehtävässä tai jossakin muussa asiassa, jota tehdään.”

’’

4/21
Jakelu Posti Oyj
Jakeluhuomautukset
Postin asiakaspalvelu 0600 94320
www.posti.fi/palaute
Ilmoitusmyynti:
juha.kurvinen@kotimaa.fi
Ilmoitushinnat 1,60 e/pmm

maan ruokaa kotiseuduillaan, koska sieltä loppuu vesi ilmastonmuutoksen vuoksi.”

on tärkeää se, että olemme jollekin merkityksellisiä ja pohdimme
myös samanlaisia kysymyksiä.”

Sinapinsiemen-yhdistyksen lehden
päätoimittaja Ella Luoma
(Kirkko ja kaupunki 7.4.2021)

Sairaalapappi Saku Toiviainen
(Iltalehti 11.4.2021)

Sanottua

Hedonismi on länsimaisen ihmisen suurin synti. Elämästä saa
nauttia, mutta ei niin, että muut
kärsivät. Suomeenkin tulee ihmisiä, jotka eivät pysty kasvatta-

Henki &
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Pihapyhis ma 17.5. kello 14–
15 Mäki-Matin perhepuistossa. Pihapyhis on pieni toiminnallinen pyhäkoulu kaikenikäisille. Paikalla lastenohjaajat Sari Kantoluoto ja Kati Koskinen.

Lisää toimintaamme sivuilla 12–13.

Erätauko-säätiön
toimitusjohtaja Laura Arikka
Pisara, Yle TV 1 13.4.2021)

Jonna Arola
Päätoimittaja
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Tuomasmessu Taulumäen
kirkossa helluntaina 23.5.
kello 18. Vieraana muusikko Jukka Leppilampi. Katsottavissa suorana Henki ja elämän Youtube-kanavalla.

’’

Kristus nousi kuolleista! Siksi suunta on selvä: kauhusta rauhaan, pelosta rohkeuteen, toivottomuudesta toivoon, pimeästä
valoon, kuolemasta elämään.”

Arkkipiispa Tapio Luoma
(Twitter @LuomaTapio 11.4.2021)

Olemme me missä ympäristös’’
sä tahansa, ihmisyys on jopa haavoittavalla tavalla yhteistä. Meille

’’

Jos arjessa voin toimia omien
arvojeni mukaisesti, en enää säestäkään niitä, jotka äänekkäästi ovat jotakin mieltä. Kuuntelenkin omaa hiljaista sisäistä ääntäni
ja toimin sen mukaisesti. Siinä on
suunnaton voima. Monesti muutokset ovat pieniä asioita, joita ihminen tekee arjessaan, mutta ne
voivat kasvaa suuriksi.”
Pastori Päivi Vuorilehto
(Lilja 3/2021)

Kannessa: Kun kaupunkia katsoo etäisyyden päästä,
on helpompi nähdä myös lähelle.
Kuva: Petri Blomqvist

Päätoimittaja
Jonna Arola 040 535 1064
Toimitus
Heikki Impiö 050 303 3180
Sirpa Koivisto 040 703 0350
Elina Manninen 050 360 3459
Minna Palovaara 050 380 0612

Taitto Viestintä-Paprico Oy
Sähköposti
jklsrk.viestinta@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite
Vapaudenkatu 47
PL 103, 40101 JYVÄSKYLÄ

jklsrk
jyvaskylan_seurakunta
@Henkielama
henkielama
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Ajassa

Vappu maistuu etämunkeilta
Opiskelija Antony Smal viettää munkinmakuista vappua mieluiten kavereiden kanssa.
Tänä vuonna keräännytään yhteen verkon kautta.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kerro itsestäsi, kuka olet?
Olen Antony Smal, 25-vuotias tietojenkäsittelyn opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Toimin opiskelijakunnan hallituksessa ja olen myös yrittäjä.
Juureni ovat Lappeenrannassa.
Missä vaiheessa opintosi ovat?
Tutkinto on opinnäytetyötä vaille val-

mis, todennäköisesti saan tradenomin
paperit ulos syksyllä. Laadin lopputyönäni opiskelijakunnan markkinointistrategian.
Mitä kuuluu vappuperinteisiisi?
Vappuni ovat aina maistuneet munkeilta. Olen myös rutinoitunut laadunvarmistaja vanhempieni valmistaman siman suhteen. Opiskelijavappuihin on
normaalioloissa kuulunut ainakin Minna-patsaan lakituksen seuraaminen ja

illanvietto kavereiden kanssa. Vappupäivä on sujunut parhaiten piknikillä
Harjulla.
Hauskin vappumuistosi?
Vappupiknikit kavereiden kanssa ovat
jääneet parhaiten mieleen. Mietimme
yhdessä elämää ja nautimme olostamme keväisessä säässä. Menneinä vuosina Harjun rinteet ovat täyttyneet haalareista.
Lakitetaanko Minna tänäkin
vuonna?
Kouluni opiskelijakunta JAMKO järjestää opiskelijavapun perinteisesti yhdessä Jyväskylän yliopiston yliopiskelijakunta JYYn kanssa, mutta
tällä hetkellä ei kannusteta kerääntymään isolla joukolla yhteen. Minnan lakituksesta teh-

dään video, joka julkaistaan vapputervehdyksenä JYYn Youtube-kanavalla
vappuaattona kello 17.50. Lisäksi innostamme opiskelijoita ripustamaan haalarinsa esille parvekkeelle ja sillä tavalla osallistumaan opiskelijavappuun etäolosuhteissa.
Miten itse vietät vappua tänä
vuonna?
Tarkkoja suunnitelmia ei vielä ole, mutta
taidan viettää vappua kavereiden kanssa virtuaalisesti.
Miten vappua voi viettää
virtuaalisesti?
Keräännymme netin kautta yhteen, juttelemme Discordin kautta ja pelailemme pelejä. Samalla voi maistella simaa ja
munkkeja.
Miten opiskelijat ovat jaksaneet
koronan keskellä?
Yksinäisyys, motivaation puute ja keskittymisvaikeudet alkavat vaivata jo monia. Etenkin viime syksynä aloittaneet
ovat saattaneet jäädä aika yksin. Minullakaan ei ole ollut lähikontaktitunteja kohta vuoteen ja olen tavannut kavereitakin tosi vähän. Tutorit tekevät parhaansa, mutta ryhmähengen muodostuminen on hankalaa etänä. Kaipuu lähiopetukseen on suuri.
Paras vappuherkku?
Tippaleipä on ihan ok, mutta minulle munkki maistuu parhaiten. Varsinkin
juuri valmistettu omatekoinen munkki
on aivan parasta. Valmistan niitä itsekin
oman mummon ohjeilla.

Jyväskylässä opiskelijoiden vappu alkaa
perinteisesti Minna Canthin patsaan
lakituksella. Tänä vuonna tapahtuma
nähdään videona JYYn Youtubekanavalla.

4

Simo Peura
jää eläkkeelle
helmikuussa
Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura jää eläkkeelle helmikuussa.
– Koen, että nyt on oikea
hetki antaa vuoro seuraajalle. Päätös kypsyi harkinnan jälkeen. Siihen vaikutti myös vähitellen heikkenevä liikuntakykyni, piispa Peura toteaa.
Simo Peura on toiminut Lapuan hiippakunnan piispana
vuodesta 2004. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päättää
piispan vaalin aikataulusta toukokuun istunnossaan.

Messuihin voi
taas osallistua
paikan päällä
Jumalanpalvelukset jatkuvat Jyväskylän seurakunnan kirkoissa pienimuotoisesti niin, että
niihin voi osallistua myös paikan päällä. Messuihin tai sanajumalanpalveluksiin voi sunnuntaista 2. toukokuuta lähtien osallistua korkeintaan kymmenen seurakuntalaista kerrallaan, ja niihin ilmoittaudutaan
etukäteen. Jumalanpalvelusten
avaaminen toteutetaan koronatilanteen salliessa. Tarkemmat ajat ja ilmoittautumistiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Myös suoratoistetut jumalanpalvelukset jatkuvat Henki ja elämä -Youtube-kanavalla
osoitteessa youtube.com/henkielama.

Tilinpäätös
viime vuodelta
alijäämäinen

Tiskikone kuin lottovoitto
Kotimaanapu-hyväntekeväisyyspalvelu auttaa tukea tarvitsevia ihmisiä ja perheitä.
Kuka tahansa voi osallistua keräyksiin rahalahjoituksin.
SIRPA KOIVISTO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Joskus arjen sujuminen voi olla pienistä, tärkeistä asioista kiinni. Kahden pienen lapsen jyväskyläläisperheessä, jossa toinen lapsista on erityistä tukea tarvitseva, astianpesukoneen hajoaminen tuntui monin tavoin perheen hektisessä elämässä.
– Tiskikoneen hajoaminen kuormitti arkea kohtuuttoman paljon,
perheen äiti kertoo.
Tiskikonetta yritettiin hankkia
ensin täydentävän toimeentulo
tuen kautta, mutta päätös oli kielteinen. Astianpesukone ei kuulu
välttämättömiin hankintoihin.
Apu löytyi viimein Jyväskylän
seurakunnan kautta. Diakoniatyöntekijän avustuksella käynnistettiin Kotimaanapu-keräys, johon kuka tahansa voi osallistua rahalahjoituksin. Ennen keräyksen
aloittamista oli kuitenkin varmistettava perheen avuntarve sekä
meno- ja tulotiedot.
– Kaikki kivet käännettiin, mutta lopputulokseen nähden kaikki sujui vaivattomasti, perheen äiti sanoo.
Keräystavoite oli noin 400 euroa,
joka toteutui suhteellisen nopeasti
viime syksynä. Keräysvaroilla perheelle hankittiin astianpesukone,
vuotosuoja ja koneen asennus. Yli
jääneillä varoilla voitiin ostaa vielä
pesuaineita.

– Keräys oli aivan mahtava juttu. Emme olisi pärjänneet ilman
konetta. Sen saaminen tuntui ihan
lottovoitolta, pienten lasten äiti
kiittelee.

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa konkreettisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä.
Rahalahjoituksina saatuja varoja
voidaan käyttää vähäosaisten auttamiseen taloudellisen, tavara- tai
ruoka-avun kautta. Kaikki apu toimitetaan perille ensisijaisesti seurakuntien diakoniatyön kautta. Varojen käytön tiukka seuranta takaa
avun päätymisen heille, jotka sitä
eniten tarvitsevat.

Kotimaan
”keräysten
osalta

ihmisillä on suuri
halu auttaa ja
tehdä hyvää.
Kotimaanapu-palvelun kautta voidaan järjestää niin valtakunnallisia kuin paikallisia keräyksiä.
Jyväskylän seurakunnan diakonityön kautta on järjestetty useita
pienempiä ja vähän isompia keräyksiä.
– Varoja on käytetty elämisen
sujumisen ja arjen kannalta välttämättömiin hankintoihin. Tukea
on voinut saada esimerkiksi pol-

kupyörän ja uuden sängyn hankintaan. Laskujen maksuun rahaa ei
kerätä, Palokan alueseurakunnan
diakonissa Päivi Itkonen selventää.
Kotimaanapu auttaa myös kriisien keskellä. Viime kesänä palaneen Palokan senioritalon uhrien
auttamiseksi järjestetyllä keräyksellä saatiin nopeasti kokoon lähes
10 000 euroa.
– Keräysvaroilla hankittiin ensi vaiheessa välttämättömiä perustarpeita, kuten vaatteita, kenkiä ja hygieniatarvikkeita, myöhemmin voitiin
ostaa petivaatteita, siivousvälineitä
ja kodinkoneita arjen tarpeisiin.

Kotimaanapu-palvelu on Itkosen
mukaan tuonut merkittävästi lisää
mahdollisuuksia avun tarpeessa

olevien ihmisten taloudelliseen tukemiseen ja auttamiseen.
– Kotimaanapu tuo näkyväksi paikallisen tarpeen ja hädän ja
mahdollisuuden reagoida siihen.
Kotimaan keräysten osalta ihmisillä on suuri halu auttaa ja tehdä hyvää, Itkonen jatkaa.
Jyväskyläläisperheessä mahdollisuus astianpesukoneen hankkimiseen Kotimaanavun kautta tuli
myönteisenä yllätyksenä.
– Miten mahtavaa oli saada
apua. Kun jossakin vaiheessa palaan työelämään, haluan itse käydä osallistumassa keräyksiin. Kysymys ei ole isoista summista. Kymppikin auttaa eteenpäin, kun useampi ihminen on keräyksessä mukana, perheen äiti toteaa.

sitkö?

Tie
			

Kotimaanapu
QQ Hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä

taloudellisen tai ruoka-avun kautta.

QQ Kotimaanapu saa varansa yksityishenkilöjen ja yritysten lahjoituksista

sekä seurakunnissa kerätyistä kolehdeista.
QQ Varoilla autetaan kriisien ja katastrofien uhreja Suomessa syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
QQ Diakoniatyöntekijä kartoittaa avuntarpeessa olevan henkilön
avuntarpeen ja varmistaa, että avun hakija on hakenut kaikki hänelle
kuuluvat muut yhteiskunnan tuet, joihin hänellä on oikeus.
QQ Erilaisia tapoja auttaa, kts. kotimaanapu.fi

Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös on viime vuodelta 222 378 euroa alijäämäinen.
Vuosikate on 1,7 miljoonaa euroa, ja se kattaa noin kahden
miljoonan euron poistot. Poistosummaan sisältyy poikkeuksellisena kertapoistona Huhtasuon kirkon käytöstä poistettujen rakennusten lähes puolen miljoonan euron tasearvot.
Budjetoitua suuremman vuosikatteen muodostumiseen vaikuttivat budjetoitua suuremmat toiminta- ja rahoitustuotot sekä budjetoitua pienemmät toimintakulut. Kirkollisveron määrä oli 21,2 miljoonaa
euroa. Edellisvuonna määrä oli
20,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätös etenee kirkkovaltuustoon.

Kirkolliskokous
siirtyy
elokuulle
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kirkolliskokouksen toukokuun istuntokausi siirtyy elokuulle. Istuntokausi järjestetään
3.−6.8. Turussa. Koronan vuoksi kokoontuminen toukokuussa
ei ole mahdollista.

Kotimaanavun kautta voi saada tukea arjen kannalta välttämättömiin hankintoihin, vaikkapa astianpesukoneen hankintaan. Avuntarve kartoitetaan
diakoniatyöntekijän kanssa. Palokan alueseurakunnan diakonissa Päivi Itkonen on ollut järjestämässä useita paikallisia keräyksiä Kotimaanapupalvelun kautta.
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Rasmus Uiskamo opiskelee rakennusinsinööriksi. Hän saa vastapainoa etäopiskelulle käymällä salilla. ”Se katkaisee päivän. Illalla jaksaa tehdä kouluhommia paljon paremmin.”

Kuka enää jaksaa ruutua?
Etätyöskentely on vauhdittanut digiosaamistamme ja vähentänyt kulkemiset minimiin. Koronapandemian
jatkuessa se on kuitenkin alkanut myös turhauttaa ja saanut meidät kaipaamaan aitoja kohtaamisia.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Moni suomalainen on työskennellyt ja opiskellut etänä jo vuoden. Tutkimusten mukaan ihmisten kokemukset etätyön mielekkyydestä vaihtelevat suuresti: osalle se on sopinut erinomaisesti, toiset ovat kokeneet sen todella kuormittavana.
Jyväskylän yliopiston kieli- ja
viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettaja Kaisa Laitinen ymmärtää ristiriitaisia tuloksia hyvin.
– Vuorovaikutus ruudun välityksellä voi olla aivan yhtä toimivaa kuin kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa. Siinä on kuitenkin
omia erityispiirteitä, joten tottumattomuus voi aiheuttaa epävarmuutta. Etätyössä vuorovaikutuksen laatuun ja kuormituksen kokemuksiin on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota.
Videopalavereista puuttuu fyysinen läheisyys sekä tietynlainen vapaamuotoisuus ja huokoisuus.
– Kun ollaan teknologian väli-

tyksellä yhteydessä, sovitaan kellonaika ja alusta, jolla tavataan. Silloin spontaanit kohtaamiset jäävät
pois. Ja koska siirtymiä ei ole, palaverista mennään usein suoraan
seuraavaan ilman taukoa, teknologiavälitteistä vuorovaikutusta tutkinut Laitinen toteaa.
Opiskelijoilta ruudulla työskentely vaatii paljon itseohjautuvuutta.
Opettajia Laitinen kannustaa kiinnittämään erityistä huomiota monimuotoisiin työskentelytapoihin
ja siihen, että opiskelijat tietävät,
miten he voivat osallistua teknologiavälitteiseen opetustilanteeseen.

Rasmus Uiskamo opiskelee ensimmäistä vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hänestä etäopiskelu on tuntunut kuormittavalta ja turhauttavalta.
– Kun kaikki tehdään kotona, joka ikinen asia tuntuu kotitehtävältä. Onneksi yksi opiskelukavereistani asuu tässä lähellä, niin olemme voineet opiskella yhdessä.
Uiskamon vuosikurssilla aloitti

60 opiskelijaa, joista hän on tutustunut noin kymmeneen. Opiskelijatapahtumia ei ole juuri ollut, ja
ryhmäytyminen on jäänyt vähiin.
Uiskamon mielestä etäopiskelu on
asettanut opiskelijoita eriarvoiseen
asemaan.

Meidät lähetettiin
”vähän
niin kuin
uima-altaan syvään
päähän.
Rasmus Uiskamo

– Niiden, joilla on paremmat sosiaaliset verkostot ja taidot, on ollut helpompaa saada tukea opintoihin kuin yksinäisten.
Etäopiskelun hyvänä puolena
hän pitää omien tietoteknisten taitojensa kehittymistä.
– Meidät lähetettiin vähän niin
kuin uima-altaan syvään päähän.
Kokemukseni tietokoneista rajoittui perusohjelmiin, joten esimerkiksi rakennusten piirtämisessä

käytettävä ohjelma oli aivan uusi
maailma minulle.
Opettajien digiosaaminen vaihtelee Uiskamon mukaan paljon.
– Osalla opettajista on hyvät
materiaalit ja he osallistavat opiskelijoita, mutta osa puhuu yksikseen tunnista toiseen.

nut opinnoistani myös paljon työkaluja opetuksen järjestämiseen,
hän kertoo.
Innostuksen ohella Aalto tuntee
toki myös uupumusta.

Jyväskylän yliopiston psykologian koulutusalalla koulutussuunnittelijana toimivan Jutta Aallon
aamu on käynnistynyt haastattelupäivänä johtoryhmän videokokouksella. Videohaastattelun jälkeen hänellä on kahden opiskelijan video-ohjaus ja yksi videopalaveri. Illalla hän tekee omia tietojärjestelmätieteen opintojaan ruudulla. Välillä vain nopea lounas
seisaaltaan ja koirien käyttäminen
ulkona.
Miten ihmeessä hän jaksaa?
– Minulla on kotona hyvä työtila
ja työrauha. Etäkokoukset ovat tiiviimpiä, kun niissä puhutaan vain
tärkeät asiat. Ja nautin opiskelusta! Sille tuli tilaa, kun lapset muuttivat hiljattain omilleen. Olen saa-

niissä puhutaan vain
tärkeät asiat.

”ovatEtäkokoukset
tiiviimpiä, kun
Jutta Aalto

– Välillä olen turtunut ja ajattelen, että ei tätä taas. Opiskelijat
voivat aika huonosti, ja opettajat
ovat ihan poikki. Suunnittelemme
aina kahvihetkeä Teamsissa, mutta emme jaksa tavata enää ruudulla. Kaipaan aitoa läsnäoloa, halaamista ja spontaaniutta. Haluaisin
kipaista työkaverin ovelle vaihtamaan kuulumisia.
Jutta Aalto toivoo kuitenkin, että etätyömahdollisuus jää osaksi
kulttuuriamme myös koronapandemian jälkeen.
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Kaupunki
taivaan rajalla

Millaisia ajatuksia herää, kun Jyväskylää tulkitsee sen
horisonttia katsoen? Mitä siluetti paljastaa Jyväsjärven
ja taivaan väliin puristetun kaupungin eilisistä ja
huomisista?
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IIKKA HACKMAN teksti
PETRI BLOMQVIST kuva

– Täältä kun katsoo, tästä tulee aika paljonkin Tampere-fiilis. Uusia rakennuksia on paljon ja tornitalot rannassa, mutta sitten on
kuitenkin myös vanhoja taloja ja punatiilisiä
tehdasrakennuksia. Ja tuo ihme vihreä Tetris-palikka tuolla, joka ei kuulu mihinkään.
Nainen puhuu miehelle ja osoittaa sormellaan alaviistoon, missä suorissa kulmissa
toisiinsa nähden makaavat laatikot heijastavat pinnoiltaan kevätaurinkoa. Laatikot
ovat Jyväskylän keskustan taloja. Luultavasti Vesilinnan näkötornissa puhuva nainen
tarkoittaa vihreällä palikalla Matkakeskuksen vieressä seisovaa toimistorakennusta.
Kun katseen nostaa ylemmäs, kaupunkia
ympäröi joka suunnassa horisonttiin katoava pyöreiden vihreiden aaltojen meri. Valkeat vaahtopäät meressä ovat avohakkuita
jossakin Toivakan suunnalla.
Mutta näkötornin mies ja nainen eivät
katso olevia tai hakattuja metsiä, vaan kaupunkia. He ovat tamperelaisia, lomamatkalla
Jyväskylässä. Heille Jyväskylä tuntuu olevan
ainakin vähän uusi ja vieras. He katselevat
kaupunkia yläviistosta, sen keskeltä, koko
kaupungin siluettia hallitsevasta pisteestä.

Kulunut vuosi on pakottanut meidät
”katselemaan
enemmän lähellä olevia asioita
– niin ihmisiä, huoneita, rakennuksia kuin
maisemiakin.
Metsien läsnäoloa ei Jyväskylässä voi kuitenkaan välttää. Sillä kun laskeutuu alemmas ja tutkii maisemaa esimerkiksi Ainolanrannasta tai Kuokkalan sillalta käsin, Vesilinna on käytännössä ainoa kohta, jossa
horisontin nouseva ja laskeva, epäsymmetrinen sahalaita väistyy ihmisen rakentaman
suorakulmaisen objektin tieltä. Se on ainoa
kohta, jossa taivaan ja maan raja ei ole puiden latvojen piirtämä.

”Ensimmäisen kerran hän näki kaupungin
ääriviivat taivasta vasten, vieraan profiilin,
torninhuipuista ja kaunokoukeroista muodostuvan, arkailevan ja haaltuneen kuin jossain Euroopasta tulleessa vanhassa postikortissa.”
Näin Tove Jansson kirjoitti vuonna 1974
ilmestyneessä romaanissaan Aurinkokaupunki. Romaani käsittelee ihmisen ikääntymistä, ja edeltävän sitaatin voi helposti lu-

kea metaforana peiliin katsomisesta jonakin
kipeän kirkkaana hetkenä. Kirjaimellisesti
luettuna sen voi ajatella vaikka ensimmäisenä kertana, kun näkökulmahenkilö katsoo
kotikaupunkiaan kunnolla.
Kulunut vuosi on pakottanut meidät katselemaan enemmän lähellä olevia asioita –
niin ihmisiä, huoneita, rakennuksia kuin
maisemiakin. Kotikaupunkiin pätee sama
silmälääkärin neuvo kuin näyttöpäätetyöhön: kannattaa katsoa muutama sekunti
horisonttiin ja sulkea silmät hetkeksi. Silmä
lepää, kun katsoo kauas. Sen jälkeen on helpompi nähdä myös lähelle.
Siksi kotikaupungin ääreen pysähtyminen on ajankohtaista juuri nyt. Ja siksi Jyväskylän rantaraitti on melkein tungokseen
asti täynnä ulkoilijoita heti, kun sunnuntaille osuu aurinkoinen kevätpäivä.
Kuokkalan sillan pienet näköalalevikkeet
ovat mainio paikka kaupungin katseluun.
JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA uu
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uu JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Sieltä näkymää hallitsee tietenkin etummaisena seisova Lutakko, maamerkiksi 1990-luvulla suunniteltujen tornitalojen
alue, jonka ansiosta Vaajakosken moottoritien suunnasta tuntuu kuin saapuisi isompaankin metropoliin.
Muuten Jyväskylä näyttää levolliselta ja
tiiviiltä, rinteeseen rakennetulta pikkukaupungilta, jollainen se onkin. Koska rakentamisessa uusi tuntuu aina olevan vanhaa
suurempaa, erottuvat aikakerrostumat kaukaa katsottuna huonosti. On vain tasakorkuisten, pääasiassa vaaleiden kerrostalojen
massaa.
Poikkeuksen tekevät punatiiliset tehtaanpiiput, jotka puhkovat maisemaa Lutakossa, Tourulassa ja Kankaalla. Ne ovat matkamuistoja kaupungin matkalta ajassa, kulttuurihistoriallisina kerrostumina säilytettyjä.
Paljon niitä korkeammalle kohoavat kauempana Keljon suunnassa antennimastot.
Ne kertovat viestintäteknologian vallankumouksesta, mutta säilytetäänkö niitä muistoina sitten, kun ovat enää kuriositeetin
omaisia merkkejä menneestä?

Kaukaa katsottuna kaikki näyttää pieneltä, ja Jyväskylän koko kantakaupunki vain
järven ja taivaan väliin puristetulta raidalta.
Koulutuksesta, teollisuudesta ja urheilusta puhutaan kaupungin kivijalkoina, mutta
niin tehdään muuallakin. Loppujen lopuk-

si Jyväskylä poikkeaa keskimääräisestä suomalaiskaupungista vain yhdellä tavalla: sillä, että se on ahdettu järven ja harjun väliselle kaistaleelle, suhteellisen jyrkkään rinteeseen. Suomen Ateenaksi sitä kutsuttiin
alkujaan siksi, että rautatien varresta kohonnut vaaleiden puutalojen muodostama kaupunki todellakin saattoi muistuttaa
vuosikymmenten takaisia mielikuvia Ateenasta.
Nykyään ajatus tuntuu kaukaiselta, mutta sijainnista johtuu myös monien surema
puu-Jyväskylän tuho. Kaupungit kasvavat
ylöspäin, kun tilaa muualla ei ole. Kalevankadulle keskustan koillislaidalle alkaa pian
nousta kaupungin korkein, 16-kerroksinen
asuintalo, joten trendi jatkuu. Vaikka ihminen haluaa muistoissaan takertua vaikka
Kauppakadun kuorma-autoliikenteen liehuttamiin kesähousun lahkeisiin, on kaupunkien dynamiikka luonnostaan vanhaa
syövä. Koko idea kaupungista perustuu tehokkuuteen, mahdollisimman monen ihmisen ja palvelun tuomiseen mahdollisimman lähelle toisiaan. Se on fakta, vaikka siitä ei pitäisikään: vanhaan jäävät ne kaupungit ja kaupunginosat, joissa elämä pysähtyy.
Jotkut niistä löydetään myöhemmin uudestaan.

Kaupungissa eläessä ja liikkuessa sitä keskittyy enimmäkseen ihmisen aikaansaan-
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noksiin. Siis katujen nimiin, maamerkkirakennuksiin, siihen kauppaan, toimistoon tai
asuintaloon, johon kulloinkin on matkalla. Kun kaupunkia katsoo etäisyyden päästä ja siitä poistaa kerroksia yksi kerrallaan,
pääsee lähemmäs sitä, missä oikeastaan on.
Pois Lutakon tornitalot ja niitä edeltävät
metsäteollisuuslaitokset, pois Mattilanniemen toimistorakennukset ja kaatopaikka,
pois Kaupunginkirkkoa ympäröivät kuusija seitsemänkerroksiset kivitalot, pois niitä
edeltävät kaksikerroksiset kivirakennukset
ja puu-Jyväskylä.
Jää järveen viettävä maanpala soraharjun
rinteessä, keskellä järvien, jokien ja metsien
muodostamaa sattumanvaraista maisemaa.

Näin sitä pysähtyy yksinkertaiseen, ikuiseen ajatukseen: mikä kaupunki oikeastaan
on? Joukko ruutukaavaan sommiteltuja rakennuksia vai ihmiset, jotka elävät elämänsä niissä ja niiden väleissä? Vai ihmisten ja
rakennusten ja ruutukaavojen kerroksia tietyssä kohdassa planeettaa, tiettyjen maaston oikkujen välissä?
– Järviä, järviä, järviä, tämän takia mä tykkään Jyväskylästä, Jyväsjärven, Päijänteen ja
Palokkajärven suuntiin viittilöivä tamperelaisnainen sanoo matkakumppanilleen Vesilinnan näkötornissa.
Niin yksinkertaista se voi olla. Vaikka ihminen on Jyväskylässäkin siirtänyt järvien

Vaikka ihminen on Jyväskylässäkin
”siirtänyt
järvien rantoja ja jokien uomia,
ja tekee sitä vastakin, ovat vedet ikuisia.
rantoja ja jokien uomia, ja tekee sitä vastakin, ovat vedet ikuisia. Ja vaikka sitä ei näe
kaupungin siluettia katsoessa – ei ehkä näkötornistakaan – makaa kaupungin halkaisevalla ratapihalla tänäkin sunnuntaina parikymmentä junanvaunullista kuusitukkeja matkalla sinne, missä korkeat savupiiput
edustavat paitsi eilistä, myös tätä päivää, ja
missä niissä edelleen seisoo usko huomiseen.
Teknologiset saavutuksemme ovat kuusesta ja männystä veistettyjä, emmekä metsien liikahakkuita kritisoidessamme ota
kantaa vain metsänomistajien tekemisiin
vaan myös omaan historiaamme, omaan
elämäntapaamme. Sekin on joskus hyvä
muistaa.
Kerroksia ja vuosirenkaita, paksuja ja
ohuita. Syitä ja seurauksia. Kaikkea sitä on
kaupunki. Optimismin, mutta ehkä myös
kotiseuturakkauden oireita on se, että ympärille katsellessaan näkee aina parempaan
suuntaan menossa olevia asioita, tai ainakin
mahdollisuuksia parempaan huomiseen.
Jyväskylän historiaa lukuisissa kirjoissaan esitelleen Jussi Jäppisen Oodi Jyväs-

kylälle -teoksessa on kaunis utuinen valokuva, jossa lentokone lentää korkealla tehtaanpiipusta tupruavan savupilven yläpuolella. Kuvan alle on taitettu Toivo Laakson
säe: Katseesi yli purjehtii airut, ikuisuus hieraisee silmiään.
Kannattaa katsoa muutama sekunti horisonttiin ja sulkea silmät hetkeksi.

Artikkelia varten on haastateltu Suomen historian professori Kustaa H. J. Vilkunaa. Kirjalliset lähteet: Jussi Jäppinen & Toivo Laakso: Oodi Jyväskylälle (Oy Sisä-Suomi Kirjapaino, 1987), Jussi Jäppinen: Oletko koskaan nähnyt kauniin kaupungin (Minerva, 2006), Tove Jansson: Katse horisontin
yli – sitaatteja luonnosta, merestä ja ihmisluonnosta (WSOY, 2020, toim. Katariina Heilala). Maria Stenroos: ”Lääkärin neuvo: Näytön tuijottaja, katso välillä horisonttiin” (Yle.
fi, 13.10.2016).
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Y L Ä K A U P U N G I N K I R K KO

Tule aan!
muk

PE 14.– LA 15.5.2021

PÄIVÄKERHOIHIN
PE KLO 19 Mika Nuorva Trio :: Lauluja Tähtiportilta
PE KLO 21 Hieman Erilainen Iltarukous ::
Feat. Litku Klemetti
LA KLO 17 Häämusiikki Goes Wild! :: Kreisi häämusa
LA KLO 18 DJ-kollektiivi Samea ja Salla Partala
& Näkymättömät dub set :: Audiovisuaalisia maisemia

ilmoittautuminen
on alkanut netissä!

K AT S O & KO E y l a k a u p u n g i n y o . f i
Noudatamme koronarajoituksia, tapahtumat mahdollisesti vain verkossa

JY VÄSKYL ÄN
SEURAKUNNAN
YHTEYSTIETOJA
POSTIOSOITE: PL 103, 40101 JKL
www.jyvaskylanseurakunta.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
041 730 2591, luovutus.akrlapua@evl.fi
Kirkkoon liittyminen, avioliiton
esteiden tutkinta . . . .... 041 730 2589
rekisterointi.akrlapua@evl.fi
Kaste- ja vihkivaraukset 050 363 2300
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Hautauspalvelut . . . . . .. 040 162 3982
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi . . . . ... 040 535 2328
Neuvonta . . . . . . . . . . . . . ..... 014 636 611
Työntekijöiden kaikki yhteystiedot
jyvaskylanseurakunta.fi
Aseman Pysäkki
Johanna Kontinen . . . . .... 050 360 3484
Diakonia
Kirsi Lepoaho asiantuntija 050 521 5416
Hautaus- ja puistopalvelu
Antti Pekuri hautaust.pääll. 0500 426 420
Mervi Muinonen ylipuutarh. 050 365 0960
mervi.a.muinonen@evl.fi
Virpi Saarinen toimistosiht. 040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Maritta Lukkarinen kiin.pääl. 0400 635 001
Heli Ihanti toimistosiht. ... 050 382 4424
Varhaiskasvatus
Ritva Parkkali asiantuntija 050 549 7013

Leirikeskusten varaukset 040 535 1657
Pekka Kirjavainen leirik.isänt. 050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Ulla Klemettinen asiant. 050 3409 889
Raimo Laine kappalainen 0400 748 671
Lea Periaho maahanm.t. 050 549 7033
Paula Raatikainen lähetyskasvat.siht. vs.
................. . . . . . . . . . . . . . . 040 560 9904
Nuorisotyö
Janne Kippola nuoriso- & rippik. asiant.
................. . . . . . . . . . . . . . . 041 730 0445
Hanna-Maire Leppänen erityisnuorisot.
................. . . . . . . . . . . . . . . 050 521 5401
Petri Grönholm erityisn. 040 509 8060
Henrik Ketola vammaisnuorisotyönohj.
................. . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7029
Pasi Bom partio/Lehtisaari 050 5497 011
Rippikoulutyö
Johanna Puupponen rippikoulupappi
................. . . . . . . . . . . . . . . . 050 590 0265
Opiskelijatyö
Johanna Tikkanen ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
................ . . . . . . . . . . . . . . . 050 521 5418
Sami Junttila lukioiden oppilaitosdiakoni
................ . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7006
Matti Väätäinen yliopiston oppilaitospappi ........ . . . . . . . . . . . . . . . . 050 594 8167
Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Matarankatu 1, aikavaraukset ti, ke ja pe
klo 12–14.30 . . . . . . . . . . . . . . 044 774 8052
Pekka Puukko johtaja . . . . 050 383 9273
Sairaalapastorit
Katriina Ilvesmäki johtava sairaalapastori ....... . . . . . . . . . . . . . . . 040 336 7461
Taulumäen kirkko Lohikoskentie 2
0400 308 120 tai 044 481 1631
Jukka Hassinen kanttori 050 523 4136

jyvaskylanseurakunta.fi/lapsiperheille

ALUESEURAKUNNAT
HUHTASUO
Huhtakoti Nevakatu 1 (liikekeskus)
. . . . . . . . . 040 560 9905 tai 044 481 1628
Kipinä Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 737 1921
Aluekappalainen Paulus Pikkarainen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 430 9075
Srk-assistentti Kaisa Tuomi 041 730 5499
Varhaiskasv. Anne Kettunen 050 340 0638
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko Keltinmäentie 10
. . . . . . . . . . 050 549 7037 tai 044 481 1630
Aluekappalainen vt. Kirsi Pohjola
. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 050 590 0296
Srk-assist. Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
Kortepohjan srk-keskus Isännäntie 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko ......... 044 481 1628
Aluekapp. Seppo Wuolio 050 521 5415
Srk-assistentti Kaisa Tuomi 041 730 5499
Varhaiskasv. Anne Kettunen 050 340 0638
Lahjaharjun kappeli Ukonniementie 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 549 7039
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja srk-talo Kirkonmäentie 1–3 050 557 9008/044 481 1630
Palvelupiste . . . . . . . . . . . . . . . . 050 557 9012
Srk-assist. Esa Härköjärvi 050 557 9012
Hautausasiat . . . . . . . . . . . . . . . 040 162 3982
Aluekappalainen Antti Koivisto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 353 2727
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko Syöttäjänkatu 4
. . . . . . . . . . 050 549 7045 tai 044 481 1629
Aluekappalainen Riku Bucht 050 407 0115
Srk-assist. Miia Siekkinen 050 408 8816
Varhaiskasv. Tiina Korhonen 050 340 9887

PALOKKA
Palokan kirkko Rovastintie 8
............. 040 560 9911/044 481 1627
Aluekappalainen Laine Teija
teija.i.laine@evl.fi ......... 040 560 9906
Srk-assist. Sari Tarvala ... 044 331 5320
Varhaiskasvatukseno. Marja-Terttu Kivelä
................................ 040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko Saarnatie 1
.......... 050 340 9896 tai 044 481 1630
Aluekappalainen Osmo Väätäinen
................................ 0500 545 611
Srk-assist. Meija Meuronen 050 340 9899
Varhaiskasv. Katja Jansa 050 340 0639
Neulaskoti Pihkatie 4, Keljonkangas
................................ 050 549 7046
Seurakuntapastori Esko Helenius
................................ 050 400 0014
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko Kirkkokatu 18
.......... 040 560 9917 tai 044 481 1627
Aluekappalainen Risto Vallipuro
................................ 040 545 8720
Srk-assist. Sari Tarvala ... 044 331 5320
Varhaiskasvatukseno. Marja-Terttu Kivelä
................................ 040 560 9908
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11
.......... 040 560 9929 tai 044 481 1629
Aluekappalainen Arto Kauppinen
................................ 040 560 9920
Srk-assist. Miia Siekkinen 050 408 8816
Varhaiskasv. Tiina Korhonen 050 340 9887
Jyskän srk-koti Asmalammentie 4
................................ 040 560 9928

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@evl.fi
ellei yhteystiedon yhteydessä
toisin mainita.
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Haudanhoitosopimus on nyt
ajankohtainen

LÖYTYISIVÄTKÖ
LAHJAT ÄIDILLE JA
KEVÄÄN JUHLIJOILLE
ELLIN PUTIIKISTA?

MA-PE 10-17.30, LA 11-15 #TUEPAIKALLISTA

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
viherlandia.fi Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi
Puheluhinnat: 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min.

hengessä!
ssä
Uutisia hyvä

Seppälän Citymarket

Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä
Palvelemme: ma-la 9-20, su 12-18
www.jyvaskylanykkosapteekki.fi

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ
p. 0500 545 689
Kauppakatu 28 huoneisto 24
40100 Jyväskylä
riitta@lakikivela.fi
www.lakikivela.fi
perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

ä
v
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ä
p
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VERKKO TAPAHTUMA
LAU 8.5. KLO 13–15

Jyväskylän seurakunnan päättyneistä määräaikaisista haudanhoitosopimuksista on ilmoitettu omaisille kirjeellä. Mikäli haudanhoitosopimusta halutaan jatkaa, pyydetään omaisia
olemaan yhteydessä seurakuntaan. Uusia hoitotilauksia otetaan vastaan 15.5. asti.
Hoitosopimuksia tehdään
vuoden, viiden vuoden ja kymmenen vuoden ajaksi. Perennojen eli monivuotisten kukkien
hoitosopimuksia tehdään viiden ja kymmenen vuoden ajaksi.
Perennahoito on vaihtoehto perinteiselle yksivuotiselle
kesäkukkahoidolle. Monivuotisten kukkien kastelutarve on
pienempi ja syntyvän jätteen
määrä on vähäisempi kuin perinteisillä kesäkukilla. Perennojen hiilijalanjälki jää näin pienemmäksi.
Omaisten tulee varmistaa
myös hautamuistomerkin turvallisuus ennen hoitokauden
alkua. Muistomerkin oikaisusta tulee tarvittaessa olla yhteydessä hautakiviliikkeisiin. Seurakunnalla ei ole mahdollista
tarjota hautakivien oikaisupalvelua.
Hautojen hoitokausi alkaa 1.
kesäkuuta, ja kukat on istutettu
haudoille viikon 23 aikana.
Haudanhoitotilauksen
voi tehdä tilauslomakkeella, joka löytyy
osoitteesta jyvaskylanseurakunta.fi/hautojenhoito/tilauslomake tai
olemalla yhteydessä
hautauspalveluihin,
p. 040 162 3982 tai
jklsrk.hautauspalvelut@
evl.fi

PARISUHDETTA VAHVISTAVA TUOKIO, JOSSA
SAAMME JA ANNAMME MYÖNTEISTÄ PALAUTETTA
TOISILLEMME. ILM. 3.5.2021 MENNESSÄ:

anne.savolin@evl.fi
Keskitymme siihen hyvään, jota meillä on ja lisäämme keskinäistä
yhteyttämme puolisoina. Painopiste on oman puolison kanssa
tehtävissä harjoituksissa ja parikeskustelussa, mutta iltapäivässä on
myös mahdollisuus jakaa ajatuksia ja tuntoja muiden parien kanssa.
Ohjaajina: Tuula Tynjä & Kasper Valtakari (kuvassa)

Hyvä ilmoittaja ja
kuntavaaliehdokas!
Haluatko näkyvyyttä
paikallislehdessä?
Henki & elämä -lehden
ilmoitusmyynti:
Juha Kurvinen 040 665 5983
juha.kurvinen@kotimaa.fi

Kilometrikisa
käynnistyy
toukokuussa
Leikkimielistä työyhteisöjen,
yhdistysten sekä harrastus- ja
ystäväporukoiden Kilometrikisaa poljetaan jälleen 1.5.–22.9.
Jyväskylän seurakunta kutsuu
tänäkin vuonna työntekijöitään ja kaikkia seurakuntalaisia
mukaan joukkueeseen, jonka
kapteenina polkee diakoni Sami Junttila.
Valtakunnallisen kisan osallistujat kirjaavat ylös pyöräilykilometrejään ja kartuttavat samalla joukkueensa saldoa. Voittajajoukkue on se, jolla kisan
päätyttyä on eniten pyöräilykilometrejä tai -minuutteja osallistujaa kohden. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan myös
tuotepalkintoja.
Kisaan pääsee mukaan luomalla oman käyttäjätunnuksen
Kilometrikisan sivustolla osoitteessa kilometrikisa.fi. Seurakunnan joukkueen nimi on Jyväskylän seurakunta ja liittymiskoodi jklsrk2021.
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Tapahtumat 29.4.–26.5.
Messuihin tai sanajumalanpalveluksiin voi 2.5. lähtien osallistua korkeintaan kymmenen seurakuntalaista
kerrallaan, ja niihin ilmoittaudutaan
etukäteen. Muu aikuisten kokoava toiminta on tauolla tämän lehden mennessä painoon. Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat toukokuussa, ajankohtaisimmat tiedot löytyvät
verkkosivuiltamme jyvaskylanseurakunta.fi

TAULUMÄEN KIRKKO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Iltamessu su 9.5. klo 18 kirkko, Markus Partanen, Jukka Hassinen. Ennakkoilm. 044 709
7799.
Helatorstain messu to 13.5. klo 18 kirkko, Marika Närhi, Irina Vavilova, Jukka Hassinen. Ennakkoilm. 044 709 7799.
Kansainvälinen messu su 16.5. klo 18 kirkko,
Raimo Laine, Jukka Hassinen. Ennakkoilm. 0400
308 120.
Tuomasmessu verkossa su 23.5. klo 18, Johanna Puupponen, Piia Laasonen. Vieraana Jukka Leppilampi, musiikissa Itunen. Katsottavissa
suorana Henki ja elämän Youtube-kanavalla.

HALSSILA
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ulkoilutusapua noin 1,5 tuntia kerrallaan. Toukokuussa myös parillisten viikkojen la
klo 9–15. Sovi aika 050 407 9126. Maksuton.
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17
Kipinä.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30 Kipinä.
MUU
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi Seppälän
Prismaan tai kauppakeskus Seppään. Kts. Huhtasuo/Muu.

HUHTASUO
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Messuihin on ennakkoilm. 044 737 1921.
Messu su 2.5.klo 12 Huhtakoti, Paulus Pikkarainen, Hanna Penttinen.
Messu su 9.5. klo 12 Huhtakoti, Juho Puhto,
Piia Laasonen.
Messu su 16.5. klo 12 Huhtakoti, Niina Kari,
Eveliina Modinos.
Messu su 23.5. klo 12 Huhtakoti, Annemari
Siistonen, Hannes Asikainen.

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten ulkoilutusapua noin 1,5 tuntia kerrallaan. Toukokuussa myös parillisten viikkojen la
klo 9–15. Sovi aika 050 407 9126. Maksuton.
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30 Kipinä.
3–5-vuotiaiden päiväkerho ti ja to klo 13.30
Kipinä.
MUU
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi Seppälän
Prismaan tai kauppakeskus Seppään toukokuussa vaikka tunniksi pariksi kerrallaan. Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä diakoni Juha Haloseen 050 5497024 (viesti), juha.halonen@evl.fi.

Vaajakosken kirkon pihalla myydään
munkkeja ja simaa pe 30.4. klo 12–13
ja 16–17 Yhteisvastuukeräyksen ja partiotoiminnan hyväksi. Munkit 2e/kpl ja
sima 4e/1 litra.
Korpilahden srk-talolla on myynnissä rajoitettu erä munkkeja ja simaa
pe 30.4. klo 14.30–15.30 (tai niin kauan
kuin tuotteita riittää). Ma 26.4. mennessä tehdyt ennakkotilaukset voi
noutaa seurakuntatalolta klo 12–15.
Munkit 1e/kpl ja sima 3e/0.75 l.
Keltinmäen kirkon takapihalla
munkki- ja simamyynti takeaway-periaatteella la 1.5. klo 12–13.30 Myös etukäteen tilattujen tuotteiden nouto.

Aikuisille

KELJONKANGAS
Lapsille ja lapsiperheille
Lapsiparkki 2–10-vuotiaille to 6.5. klo 17
Neulaskoti. Ilmoita lapsesi mukaan viestillä
viim. ke klo 16 mennessä 050 442 0198. Viestiin
lapsen nimi ja ikä.
Muu
Kaiken kansan leiri 21.–23.6. Koivuniemen leirikeskuksessa. Perheille, yksin eläville, isovanhemmille tai kummeille lasten/kummilasten
kanssa. Yhteistä ohjelmaa, lepoa, hyvää ruokaa, uintia ja saunomista. Leirillä isosia lastenhoitoapuna. Hinta aik. 34e, 13–17v 22e, 8–12v
28e, 4–7v 20e, 0–3v maksutta. Tied. ja ilm. 9.6.
mennessä 050 598 0951.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Ennakkoilm. jumalanpalveluksiin 050 549
7037.
Jumalanpalvelus su 9.5. klo 10 kirkko, Kristiina Ridanpää, Tiina Koskela, Anna-Maija Valjus.
Katsottavissa suorana Keltinmäen aluesrk:n
Youtube-kanavalla.
Jumalanpalvelus su 23.5. klo 10 kirkko, Marja
Rämänen, Kristiina Ridanpää, Ilpo Vuorenoja.
Lähetys- ja avustustyö
Munkkeja ja simaa la 1.5. klo 12–13.30 kirkon
takapihalla. Takeaway-periaatteella. Myös etukäteen tilattujen tuotteiden nouto.
Aikuisille
Miesten piiri Zoomissa ti klo 18.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleiri Koivuniemessä 14.–16.6. Haku 26.5.
mennessä jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050
549 7015 tai elina.fuchs@evl.fi.
Seikkailupäivä 2014 syntyneille ti 8.6. klo 9–14
klo Kortepohjan kirkolla lastenohjaajien matkassa. Luvassa mm. leikkejä, lauluja, askartelua
ja ulkoilua. Yhteinen lounas ja välipala. Maksuton. Ilm. 1.–26.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
Miltä kirkossa
kuulostaa yöllä?
Yöseikkailu to–pe 10.–11.6. Keltinmäen
kirkolla 7–10-vuotiaille.Turvalliset lastenohjaajat johdattavat lapset seikkailuun. Tehdään yhdessä mukavia juttuja
– askarrellaan, ulkoillaan, leikitään ja
pelataan pelejä. Hinta 10e/hlö, sisältää
ohjelman ja kaikki ruokailut. Ilmoittautuminen 1.–26.5. jyvaskylanseurakunta.fi.

Simaa ja munkkeja
vapuksi

Helatorstain messu to 13.5. klo 10 ja 11.30 Kaupunginkirkko, Elina Mannström, Piia Laasonen.
Kaupunginkirkko avoinna to 13.5. klo 11–18.
Messu su 16.5. klo 10 ja 11.30 Kaupunginkirkko, Miikka Tarpeenniemi, Irina Vavilova.
Kaupunginkirkko avoinna to 20.5. klo 11–18.
Viikkomessu to 20.5. klo 13 ja 14 Kaupunginkirkko, Miikka Tarpeenniemi, Piia Laasonen.
Messu su 23.5. klo 10 ja 11.30 Kaupunginkirkko,
Ville Tikkanen, Elina Mannström, Jukka Hassinen.
Kaupunginkirkko avoinna to 27.5. klo 11–18.
Viikkomessu to 27.5. klo 13 ja 14 Kaupunginkirkko, Seppo Wuolio, Irina Vavilova.

KESKUSTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Ehtoollishetkiin, viikkomessuihin ja jumalanpalveluksiin on ennakkoilmoittautuminen: satu.konsti@evl.fi tai 044 431 4415, myös
WhatsApp.
Kaupunginkirkko auki to 29.4. klo 11–17.
Ehtoollishetki to 29.4. klo 13, 14 ja 15 Kaupunginkirkko, Elina Mannström, Piia Laasonen.
Kaupunginkirkko auki pe 30.4. klo 11–14. Hiljaisuuden hetki klo 12–14.
Messu su 2.5. klo 10 ja 11.30 Kaupunginkirkko,
Ville Tikkanen, Piia Laasonen.
Kaupunginkirkko avoinna to 6.5. klo 11–18.
Viikkomessu to 6.5. klo 13 ja 14 Kaupunginkirkko, Seppo Rahkonen, Irina Vavilova.
Messu su 9.5. klo 10 ja 11.30 Kaupunginkirkko,
Seppo Rahkonen, Irina Vavilova.

Jumalanpalvelus su 16.5. klo 16 Kristiina Ridanpää, Anna-Maija Valjus,
Jumalanpalvelus su 23.5. klo 16, Marja Rämänen, Ilpo Vuorenoja.
Lapsille ja lapsiperheille
Perheleiri Koivuniemessä 14.–16.6. Haku 26.5.
mennessä jyvaskylanseurakunta.fi. Tied. 050
549 7015 tai elina.fuchs@evl.fi.
Seikkailupäivä
2014 syntyneille
Seikkailulle lähdetään lastenohjaajien
matkassa ti 8.6. klo 9–14 Kortepohjan kirkolla. Luvassa on leikkejä, lauluja,
askartelua ja ulkoilua, yhteinen lounas
ja välipala. Seikkailupäivä on maksuton. Ilmoittautuminen 1.–26.5. jyvaskylanseurakunta.fi.
Yöseikkailu to–pe 10.–11.6. Keltinmäen kirkolla 7–10-vuotiaille. Turvalliset lastenohjaajat
johdattavat lapset seikkailuun. Askartelua, ulkoilua, pelejä ja leikkejä. Hinta 10e/hlö, sis. ohjelman ja kaikki ruokailut. Ilm. 1.–26.5. jyvaskylanseurakunta.fi.

Ensimmäistä
lastaan odottaville
Syliin saapumassa -ryhmä ensimmäistä
lastaan odottaville äideille verkossa
Teamsin kautta viitenä peräkkäisenä
maanantaina. Ensimmäinen kokoontuminen ma 10.5. klo 17.30. Ilmoittautuminen 7.5. mennessä seurakunnan
nettisivuilla. Pohditaan yhdessä odotukseen ja lapsen syntymään liittyviä
tunteita ja ajatuksia sekä matkaa vanhemmuuteen. Toivomme sitoutumista
kaikille kerroille. Tiedustelut Anne Kettunen 050 3400638.
Lapsille ja lapsiperheille
Lasten ulkoilutusapua noin 1,5 tuntia kerrallaan. Toukokuussa myös parillisten viikkojen la
klo 9–15. Sovi aika 040 149 0562. Maksuton.
Puistossa tavataan! ma 10.5. klo 14 Mäki-Matin perhepuisto.
Pihapyhis ma 17.5. klo 14 Mäki-Matin perhepuisto. Toiminnallinen hetki kaikenikäisille.

KIPINÄ
Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3–5, 2. krs.
Avoinna ma–pe 10–16 ja la–su 11–16.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Kouluikäisten avoimet ovet ke–to klo 14–17.
2–3-vuotiaiden päiväkerho ke klo 9.30.

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 2.5. klo 10 kirkko, Antti Koivisto, Petri
Tiusanen. Ennakkoilm. 050 557 9008.
Jumalanpalvelus su 9.5. klo 10 kirkko, Miina
Karasti, Päivi Perttilä. Ennakkoilm. 050 557 9008.
Helatorstain jumalanpalvelus to 13.5. klo 10
kirkko, Antti Koivisto, Päivi Perttilä. Kuunneltavissa netin kautta jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta.
Jumalanpalvelus su 16.5. klo 10 kirkko, Miina
Karasti, Päivi Perttilä. Ennakkoilm. 050 557 9008.
Messu su 23.5. klo 10 kirkko, Antti Koivisto,
Päivi Perttilä. Konfirmaatio. Kuunneltavissa netin kautta jyvaskylanseurakunta.fi/korpilahden-alueseurakunta.
Muu
Rajoitettu erä vappumunkkeja ja simaa
myynnissä pe 30.4. klo 14.30–15.30 srk-talolla
(tai niin kauan kuin tuotteita riittää). Ma 26.4.
mennessä tehdyt ennakkotilaukset voi noutaa
seurakuntatalolta klo 12–15.

KORTEPOHJA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Ennakkoilm. jumalanpalveluksiin 050 549
7038.
Jumalanpalvelus su 9.5. klo 16, Kristiina Ridanpää, Anna-Maija Valjus

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kansanmusiikkimessu su 2.5. klo 11 kirkko,
Miika Mäkinen, Liisa Ruusukallio, Sari Solismaa,
Sirpa Lampinen. Ennakkoilm. 044 431 4438.
Messu su 9.5. klo 11 kirkko, Liisa Ruusukallio,
Riku Bucht, Mari Kankaanpää, Eija-Liisa Väisänen, Murtolahti. Ehtoollishetket klo 12.45 ja
13.15. Ennakkoilm. 050 521 5412.
Helatorstain sanajumalanpalvelus to 13.5. klo
11 kirkko, Liisa Ruusukallio, Sirpa Lampinen,
Elina Lintulahti. Ennakkoilm. 050 521 5412.
Messu su 16.5. klo 11 kirkko, Riku Bucht, Miika Mäkinen, Mari Kankaanpää, Eija-Liisa Väisänen. Ehtoollishetket klo 12.45 ja 13.15. Ennakkoilm. 050 407 0115.
Messu su 23.5. klo 11 kirkko, Miika Mäkinen,
Liisa Ruusukallio, Sirpa Lampinen, Tiina Korhonen. Ehtoollishetki klo 12.45. Ennakkoilm. 044
431 4438.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 16.5. klo 14 Lahjaharjun kappeli, Miikka Tarpeenniemi, Irina Vavilova. Ilm.
pe14.5. mennessä satu.konsti@evl.fi/044 431
4415, myös WhatsApp.
Lapsille ja lapsiperheille
Lasten ulkoilutusapua noin 1,5 tuntia kerrallaan. Toukokuussa myös parillisten viikkojen la
klo 9–15. Sovi aika 040 149 0562. Maksuton.
3–5-vuotiaiden päiväkerho to klo 9 Katajatie 1 as 6.

PALOKKA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Sanajumalanpalvelus su 2.5. klo 10 Pelimannitalo, Seppo Hautalahti, Tuulia Kokkonen, Tiina Laiho, Mirja Lavonen-Niinistö, laulu. Ennakkoilm., linkki srk:n verkkosivuilla. Katsottavissa
aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Sanajumalanpalvelus su 9.5. klo 10 Pelimannitalo, Teija Laine, Liisa Partanen, Kimmel-kvartetti. Ennakkoilm., linkki srk:n verkkosivuilla. Katsottavissa Henki ja elämän Youtube-kanavalla.
Helatorstain sanajumalanpalvelus to 13.5. klo
10 Pelimannitalo, Tuulia Kokkonen, Ulla Palola,
Liisa Partanen. Ennakkoilm., linkki srk:n verkkosivuilla. Katsottavissa aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Sanajumalanpalvelus su 16.5. klo 10 Pelimannitalo, Ulla Palola, Teija Laine, Harri Alatupa,
Liisa Partanen. Ennakkoilm., linkki srk:n verkkosivuilla. Katsottavissa aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Sanajumalanpalvelus su 23.5. klo 10 Pelimannitalo, Tuulia Kokkonen, Seppo Hautalahti, Tiina Laiho. Ennakkoilm., linkki srk:n verkkosivuilla. Katsottavissa aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Kotimme uskontojen maailmassa: kuoleman
tuolla puolen -verkkoseminaari ti 25.5. klo 18
Teams-sovellus, Teija Laine. Linkki löytyy Palokan aluesrk:n Facebook-sivulta.

13

Apua ja tukea tarvitseville
Sururyhmä alkaa Palokassa 19.8. Ilmoittautuminen 15.8. mennessä. Ryhmä kokoontuu 8
kertaa torstai-iltaisin klo 18–20 Palokan kirkon
alakerrassa. Ryhmään mahtuu 8. Vetäjinä diakoniatyöntekijä Päivi Itkonen ja diakoniapappi
Seppo Hautalahti. Tied. ja ilm. 040 709 0142.
Nuorille
Nuortenilta ke klo 18 Roihu.
Iltacafe pe 14.5. klo 19 Roihu.
Lapsille ja lapsiperheille
Apua lapsiperheiden arkeen. Kaipaisitko hengen hengähdystä, lastenhoitoapua, tilaisuutta
jutella? Soita 040 500 7820/040 535 2276.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Kirkon avoimet ovet hiljentymiseen ma–pe
klo 12.
Messu su 2.5. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen,
Hannes Asikainen. Max 10 hlöä.
Leipäsunnuntain jumalanpalvelus su 2.5. klo
16 srk-koti, Osmo Väätäinen. Max 10 hlöä.
Messu su 9.5. klo 10 kirkko, Osmo Väätäinen,
Matti Mertanen. Max 10 hlöä.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10 kirkko, Esko
Helenius, Osmo Väätäinen, Hannes Asikainen.
Max 10 hlöä.
Leipäsunnuntain jumalanpalvelus su 16.5. klo
16 srk-koti, Esko Helenius. Max 10 hlöä.
Messu su 23.5. klo 10 kirkko, Esko Helenius,
Matti Mertanen. Max 10 hlöä.
Lapsille ja lapsiperheille
Lapsiparkki 2–10-vuotiaille to 29.4. klo 17–
19.30 Neulaskoti. Ilm. lapsesi mukaan viestillä
viim. ke klo 16 mennessä 050 442 0198. Viestiin
lapsen nimi ja ikä.
Pyhäkoulu to 6.5. ja 20.5. klo 18 srk-koti.
Muu
Kaiken kansan
leirille kesäkuussa
Kaiken kansan leiri järjestetään koronatilanteen salliessa 21.–23.6. Koivuniemen leirikeskuksessa. Perheille, yksin
eläville, isovanhemmille tai kummeille
lasten/kummilasten kanssa. Yhteistä
ohjelmaa, lepoa, hyvää ruokaa, uintia
ja saunomista. Leirillä isosia lastenhoitoapuna. Hinnataik. 34e, 13–17v 22e,
8–12v 28e, 4–7v 20e, 0–3v maksutta.
Tied. ja ilm. 9.6. mennessä 050 598 0951.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Jumalanpalvelukset ovat katsottavissa
Tikkakosken aluesrk:n Youtube-kanavalla.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 2.5. klo 10
Tikkakosken kirkosta, saarna Jukka Kuparinen, Ville von Gross, Sirpa Piilonen. Siioninvirsiseurat.
Messu verkossa su 9.5. klo 10 Tikkakosken kirkosta, Risto Vallipuro, Ville von Gross, Tiina Laiho. Non stop -ehtoollinen kirkossa klo 11.30–
12.30.
Helatorstain iltamessu ja isosten siunaaminen verkossa to 13.5. klo 18 Tikkakosken kirkosta, Ville von Gross, Maria Paukkunen. Non
stop -ehtoollinen kirkossa klo 19.30–20.30.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 16.5. klo 10
Tikkakosken kirkosta, Ville von Gross, Maria
Paukkunen.
Sanan ja rukouksen ilta verkossa su 16.5. klo
18 Tikkakosken kirkosta. Isä meidän -rukous,
Gunilla Ranta.
Messu verkossa su 23.5. klo 10 Tikkakosken
kirkosta, Risto Vallipuro, Sirpa Piilonen. Candela-kuoro. Non stop -ehtoollinen kirkossa klo
11.30–12.30.
Musiikkitilaisuudet
Lapsikuoro ja musiikkikerho ke klo 16 kirkko.
Tied. sirpa.piilonen@evl.fi/040 5609913.
Toukotuulen sävelin -iltamusiikki verkossa
ke 19.5. klo 19 kirkko.
Apua ja tukea tarvitseville
Ruokakassien jako to 6.5. ja 20.5. klo 10.30
kirkko.

Yhteiset
Piispa siunaa
Novan kappelin
Sairaala Novan kappeli siunataan
käyttöön to 27.5. klo 13. Siunauksen
toimittaa piispa Simo Peura. Tilaisuus
on katsottavissa suorana lähetyksenä
verkossa Henki ja elämän Youtubekanavalla.
International Sunday Service
Sunday Service in su 9.5. klo 18, Raimo Laine.
Music: Gerard Daams & Emily Carlson. YouTube: Christian Fellowship in Jyväskylä.

KohtaamisPaikka
KohtaamisPaikanNettiKirkot @ Youtubekanava KohtaamisPaikka Jyväskylä su 2.5., su
16.5., su 23. 5. klo 17.
Ajantasaiset toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä / instagram @kohtaamispaikka.
Youtube-kanavalta KohtaamisPaikka Jyväskylä löydät koronakauden aikaiset opetukset.

Omaishoitajien retkipäivä ma 17.5. klo 10–
14 Koivuniemen leirikeskus, Koivuniementie
30. Hinta 10e, sis. lounaan ja kahvit. Ilm. 5.5.
mennessä.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten retkipäivä ke 26.5. klo 10–14 Koivuniemen leirikeskus, Koivuniementie 30. Hinta 10e, sis. lounaan ja kahvit. Ilm. 12.5. mennessä.
Retket toteutetaan koronarajoitusten puitteissa.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat
Tuija Emaus-Etindelle, p. 050 549 7023. Päivystys ma ja ke klo 9–11, ei päivystystä 10.5.,
12.5., 17.5. ja 26.5.

Viittomakieliset
Vastaanotto Aseman Pysäkillä (Hannikaisenkatu 27–29) toukokuussa ti klo 9–12.

Kristilliset järjestöt
Jyväskylän Kristilliset eläkeläiset
Tilaisuus ma 10.5. perutaan koronan vuoksi.
Kevätretki ja -juhla ma 24.5. Kiponniemessä
sekä K-S Krell: vuosikokous. Lähtö Harjun tilausajolaiturista klo 11, ruokailu klo 12, ohjelma klo 13, juhlakahvit ja klo 15 paluumatkalle.
Mukana Lähteellä-kuoro. Ruoka ja kahvi 20e.
Ilm. 17.5. mennessä Sirkka-Liisalle 0500 540
293 taisirkka.liisa.tanskanen@saunalahti.fi.
Jyväskylän NNKY
Puistotori 4, toimistoaika arkisin klo 9–15,
jklnnky@gmail.com, 040 740 4472,
ywca.fi/paikallisyhdistykset/jyvaskylannnky/www.facebook.com/jklnnky/instagram.
com/jklnnky
Kokouskutsu: Ylimääräinen vuosi-/jäsenkokous su 30.5.klo 14, Puistotori 4. Kokouksessa käsitellään Strategia 2025 ja hallituksen jäsenen valinta. Kokouksen jälkeen kevätjuhla.
Kirjapiiri II ti 4.5. klo 13. Tommi Kinnunen: Ei
kertonut katuvansa, Pirjo-Liisa Sillgrén.
Kirjapiiri I ma 10.5. klo 13. Anni Kytömäki:
Margarita, vetäjänä Kaarina Mäkinen.
Lauletaan ja kahvitellaan pe 14.5. klo 13. Kevätlauluja, vetäjänä Annika Tammela.
Puuroa ja puhetta -aamiaistilaisuudet pyritään aloittamaan toukokuussa (aamupala 5e),
vetäjänä Eija Rytkönen: Ti 4.5. klo 9–11. Kasvatusihanteet jälleenrakennusajalla – kansakoululaulut arvokasvattajana, Annika Tammela.
Ti 11.5. klo 9–11. Mufindin lapset, lähetyslääkäri Leena Pasanen. Ti 18.5. klo 9–11 Kevätlaulelot. Ilmoitamme nettisivuilla ja somessa,
jos joudumme perumaan tapahtumia.
Jyväskylän Rauhanyhdistys
rauhanyhdistys.fi/jyvaskyla, 044 505 0653
Raamattuluokka netissä pe 30.4. klo 19. Live.
Nettiseurat su 2.5. klo 16.

Nettiseurat ke 5.5. klo 19.
Raamattuluokka netissä pe 7.5. klo 19. Live.
Nettiseurat su 9.5. klo 16.
Nettiseurat ke 12.5. klo 19.
Helatorstain nettiseurat to 13.5. klo 16.
Nettiseurat su 16.5. klo 16.
Tiistaikerho netissä ti 18.5. klo 13. Live.
Nettiseurat ke 19.5. klo 19.
Nettiseurat su 23.5. klo 16.
Nettiseurat ke 26.5. klo 19.
Kansan Raamattuseura
Kulttuuritila Omenapuu, Vapaudenkatu 24.
Hehku ti 4.5., 11.5. ja 18.5. klo 18 Vapaudenkatu 24 tai etänä. Nuorten aikuisten yhteisö.
Hehku + pe 7.5. klo 18.30 Vapaudenkatu 24 tai etänä. Yhteiskristillinen yhteisö
30–45-vuotiaille.
Hehku ja Hehku + yhteiset tapahtumat: pe
30.4. vapputapahtuma klo 18.30 ja la 22.5.
luontoretki klo 14.
Seuraa tarkempia ilmoituksia kokoontumisista Hehku Jyväskylän Facebook- tai Instagramsivuilta tai kysy opiskelijatyöntekijä Venla Ojalalta, 0400 717 349, venla.ojala@sana.fi.
Keski-Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Lähetyskoti, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä, (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi, http://keski-suomi.sekl.fi. Toimisto avoinna ti ja to klo
10–14.
Lähetyskoti:
Varkkari-ilta 5–7lk to 29.4. klo 18–19.30.
Teetupa pe klo 18–21.
Rukouspiiri Suomen, Israelin sekä muiden
asioiden puolesta ma klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 4.5. klo 13.
Breikki-ilta nuorille ja opiskelijoille Zoomissa ti klo 18. Tied. Tommi Parikalta, 045 112
2986.

Naistenpiiri ke 5.4. klo 18.
Naisten raamattupiiri ti 18.5. klo 13.
Naistenpiiri ke 19.5. klo 18.
Sanan Keidas su 23.5. klo 16. Miten voin olla
heikko ja täydellinen, Sauli Puukari.
Varkkari-ilta 5–7lk to 27.5. klo 18–19.30.
Muualla Jyväskylässä:
Leipäsunnuntai su 2.5. klo 16. Striimataan
Säynätsalon srk-kodissa. Taivaan kansalaisena
maailmassa. Youtubelinkki nettisivulta.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ti
klo 11.30, whatsapp-ryhmä. Lisätietoja Mariannelta, 044 554 5768.
Vaajakosken miestenpiiri to 6.5. klo 18.30.
Leipäsunnuntai su 16.5. klo 16. Striimataan
Säynätsalon srk-kodissa. Pyhän Hengen odotus, Tapio Puolimatka. Youtubelinkki nettisivulta.
Vaajakosken miestenpiiri to 20.5. klo 18.30
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11.
SLEY
Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Ennakkoilmoittautuminen ehtoollishartauksiin: www.sley.fi/ilmoittaudumessuun.
Ehtoollishartaudet sunnuntaisin klo 12, 13,
14 ja 15.
Aamurukouspiiri ma klo 8.
Opiskelijailta ke 5.5. klo 18.30. Ihmiskaupan
uhrit, Pia Rendic, kysy lähi- ja etäosallistumisesta: eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
Opiskelijailta ke 12.5. klo 18.30. Kevään vika,
hengailuilta, kysy lähi- ja etäosallistumisesta:
eo.jkl.opiskelijatyontekija@gmail.com.
Suomen Raamattuopisto
Elämän puolella -iltaverkossa to 13.5. klo
18.30 Roihu. Joosua, Seppo Hautalahti, musiikkiryhmä Triangeli. Katsottavissa Suomen
Raamattuopiston Youtube-kanavalla.

Diakonian vastaanotot
Halssila, Huhtasuo: 050 549 7024, juha.halonen@evl.fi, 050 549 7005, mira-maarit.vaisanen@evl.fi
Keljonkangas: 041 730 3226, marjo.mattila@
evl.fi
Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki: 050
549 7026, ulla.hautamaki@evl.fi; 044 716 4959,
ainoleena.laitinen@evl.fi; 050 549 7015, elina.
fuchs@evl.fi. Ruokapankkisetelipäivystys ma
klo 12–13 kirkolla ja to klo 10–11 Kortepohjan
srk-keskuksessa

Keskusta, Lohikoski: 050 549 7027, lea.pietilainen@evl.fi; 050 5497006, sami.junttila@evl.
fi; 050 340 0665 kaisa.toivanen@evl.fi tai 050
5497001, paivi.helenius@evl.fi
Korpilahti: 050 557 9003, mira.lehtinen@evl.fi
Kuokkala: 050 549 7007, elina.lintulahti@evl.fi
tai 050 549 7034, sari.solismaa@evl.fi
Palokka: 040 560 9910, elina.romar@evl.fi; 040
7090 142, paivi.itkonen@evl.fi
Säynätsalo: 050 598 0951, paula.kiviranta@
evl.fi

Tikkakoski: 040 560 9916, tiina.h.reijonen@
evl.fi
Vaajakoski: 040 560 9926, marita.riikonen@
evl.fi, 040 560 9927,paivi.kivilahti@evl.fi (ti–to)

VAAJAKOSKI

relicus-kvartetti. Ennakkoilm. 040 560 9920.
Messu su 16.5. klo 10 kirkko, Eeva-Kaisa Rossi,
Eveliina Modinos. Ennakkoilm. 040 545 8730.
Messu su 23.5. klo 10 kirkko, Heli Karjalainen,
Eveliina Modinos. Ennakkoilm. 044 430 9113.

sesi viim. sen viikon keskiviikkoon mennessä,
mihin parkkiin haluat 0400 905 915/040 574
1706. Omat eväät.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 2.5. klo 10 kirkko, Esa Jurva, Eveliina
Modinos. Ennakkoilm. 040 560 9919.
Messu su 9.5. klo 10 kirkko, Arto Kauppinen,
Pertti Tahkola. Ennakkoilm.040 560 9920.
Messu ja kirkon kevätjuhla to 13.5. klo 10
kirkko, Arto Kauppinen, Eveliina Modinos, Sac-

Lapsille ja lapsiperheille
Kaunisharjun lapsiparkki pe klo 9–12 Kaunisharjun kerhotila, Yläkoskentie 11. Ilmoita lap-

Näkövammaiset, huonokuuloiset, omaishoitajat: Tuija Emaus-Etindelle050 549 7023.Päivystys ma ja ke klo 9–11.
Viittomakieliset: Vastaanotto Aseman Pysäkillä (Hannikaisenkatu 27-29) ti klo 9–12.

Muu
Myydään munkkeja ja simaa pe 30.4. klo 12–
13 ja 16–17 kirkon etupihalla YV:n ja partion hyväksi. Munkit 2 euroa/kpl ja sima 4 euroa/1 litra.
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Sana sinulle

Hengissä

5. sunnuntai pääsiäisestä
Luuk. 11:5–13
Pyytää voi niin monella tavalla.
Pieni lapsi saattaa heittäytyä lattialle
kuin rannalle ajautunut meritähti vain
saadakseen sen, mitä haluaa.
Teini joko kysyy suoraan päin naamaa tai sitten lukittautuu ovensa taakse, jota kolkuttelemalla voi vaivoin ja
taidoin tiedustella, mitä hän onkaan
vailla.
Aikuisen luulisi osaavan ilmaista toiveensa paremmin. Mutta kun pyytäminen on niin vaikeaa. Jokuhan vielä kuvittelee, etten itse pärjää, jos joudun
kysymään apua. Mieluummin annan
kaikkien olettaa, että minulta ei ole mikään hakusessa, vaikka tosiasiassa yritänkin etsiä ja koputtaa joka luukkua
ja salaa toivon, että joku jossain tajuaisi
minun tarvitsevan jotain.
Koska ihminen toimii näin, Jeesus
antaa selkeän toimintaohjeen: ”Pyytäkää, niin teille annetaan.” Mieti ensin,
mitä tarvitset, toivot ja tahdot. Sitten:
pyydä ja sano se ääneen.
Koska ihminen toimii näin, toimii
Jumala onneksi toisin. Hän tietää, mitä tarvitsen jo ennen kuin sitä itse hoksaan olevani vailla. Ja hän tietää senkin, miten vaikeaa minun on välillä pyytää ja tarvita ulkopuolista apua.
Mutta hän myös odottaa, että oivallus
saavuttaa minut. Hän odottaa, että sanat nousevat huulilleni. Hän odottaa,
että uskallan turvautua häneen ja lausua pyyntöni hänelle. Ja hän kuulee ja
hän vastaa.
Mutta ei välttämättä niin kuin itse haluaisin. Hän ei ehkä toimikaan
niin kuin väsynyt vanhempi kaupassa
ja suostu jokaiseen kiukuteltuun vaatimukseen. Sen sijaan hän tietää, mikä on minulle hyväksi. Joskus hän antaa juuri sen, mitä toivon, joskus vain
kärsivällisyyttä jaksaa, jotta tilanne
ratkeaa, ovi aukeaa, puhevälit palautuvat ja nöyryyteni kasvaa.
Nöyryyteni jättäytyä tässäkin asiassa
toisen käsiin. Rohkeuteni etsiä yhteyttä ja suostua vuorovaikutukseen. Ja viisaus lausua sitten oikeita pyyntöjä itseni ja läheisteni kannalta.

Ville Tikkanen
Kirjoittaja on
Jyväskylän seurakunnan pastori
(Keskustan aluesrk)

Joh. 3:16–21
Jeesus sanoi Nikodemokselle: ”Jumala
on rakastanut maailmaa niin paljon, että
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan
saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka
uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka

ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Ja tuomio
on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta
pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat
valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka
tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule
valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi.
Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee

valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa
ovat lähtöisin Jumalasta.”

Pyhä Henki ja usko ovat erottamattomia
Miksi juuri tämä kohta on otettu
helluntain evankeliumiksi?
Tätä asiaa olen useamman kerran itsekin
pohtinut valmistellessani helluntain saarnaa. Helluntai on Pyhän Hengen vuodattamisen muistojuhla, mutta tässä tekstissä
ei Pyhästä Hengestä puhuta juuri mitään.
Evankeliumin edellä Jeesus kyllä puhuu
Nikodemokselle ”Hengestä syntymisestä”,
jolla hän viittaa Pyhään Henkeen.
Mikä on Pyhän Hengen tehtävä?
Pyhällä Hengen tärkein tehtävä on synnyttää usko Kristukseen. Usko syntyy Pyhän Hengen voimasta julistetun sanan
kuulemisesta. Pyhä Henki myös lahjoitetaan sanan uskoneelle. Hengen voimasta
ihminen voi elää Kristuksen seuraajana ja
toteuttaa elämässään ”hengen hedelmiä”,
joita Paavali luettelee Galatalaiskirjeessä:
”rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä”.
Henki ohjaa elämään oikein ja avaa näkemään Raamatun totuuden. Siksi sitä
kutsutaan Johanneksen evankeliumissa
myös Totuuden Hengeksi. Pyhä Henki on
myös Rakkauden Henki, joka kokoaa seurakunnan ja saa tuntemaan yhteyttä toisiin uskoviin.

Onko uskoa ilman Pyhää Henkeä?
Pyhä Henki lahjoitetaan ihmiselle, kun
hän uskoo Jumalaan. Toisaalta elävä usko
ja luottamus Jumalaan ovat Pyhän Hengen
vaikutusta. Siksi Pyhä Henki ja usko ovat
erottamattomia.
Mitä tarkoittaa ”se, joka noudattaa
totuutta, tulee valoon”?
Raamatussa ”pimeyden töiksi” luonnehditaan pahoja tekoja, joita on tarve peitellä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä
kirjoitetaan, että ”Jos sanomme elävämme
hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa
totuutta.” ”Totuuden noudattaminen” on
taas Jumalan sanan mukaista elämää, jossa ”tulemme valoon”, tunnustamme syntisyytemme ja saamme anteeksiannon. Sama kohta jatkuu: ”Jos väitämme, ettemme
ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä
totuus ole meissä. Jos me tunnustamme
syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen
ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi
ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”
Helluntaiaaton evankeliumissa
kerrotaan, että ”maailma ei voi Henkeä
saada, sillä maailma ei näe eikä tunne
häntä.” Mitä tämä tarkoittaa?

Aluekappalainen Antti Koivisto
saarnaa Korpilahden kirkossa
helluntaina 23.5. kello 10.

Hengissä-palstalla Jyväskylän
seurakunnan papit tulkitsevat
Raamattua.

Pyhä Henki lahjoitetaan uskon kautta, toisaalta usko avaa tuntemaan Hengen vaikutuksen ja sen hedelmät. Maailmalla tarkoitetaan niitä, jotka eivät usko Jeesukseen. Ihminen, joka ei usko, ei myös kaipaa eikä tarvitse Jumalan Henkeä.
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Pukusi on valmis, Eevi

		
änkaari

Eläm

Taivassalon perheen ensimmäinen lapsenlapsi harjoittelee jo
seisomista, mutta koronan vuoksi häntä ei ole vielä kastettu. Mariamummo odottaa jo ristiäisiä itse ompelemansa kastepuvun kanssa.
SAILA AARNIO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Kastemekon yläosaa ja helmaa koristavat hennon vaaleanpunaiset ja
lilat vanamot. Kirjoessaan näitä ensimmäisen lapsenlapsensa kastepukuun Maria Taivassalo on ajatellut lasta rukouksen ajatuksin.
– Valitsin puvun, jonka nimi on
Elämänpolku. Olen rukoillut lapsen puolesta mekkoa ommellessani ja teen sitä edelleen nyt, kun
seuraan hänen askeleitaan.
Syyskuussa syntynyt tyttö osaa
jo kierähtää, jokeltaa ja seistäkin
kannateltuna, mutta koronatilanteen vuoksi häntä ei ole vielä kastettu. Nimen hän on kuitenkin saanut: hän on Eevi. Ristiäiset pidetään, kun se on turvallista.
– Toivomme, että kaikki Eevin
vanhempien ydinperheen jäsenet
eri puolilta maata ja maailmaa voivat olla mukana juhlimassa uutta
elämää ja Eevin liittämistä seurakuntaan, Taivassalo kertoo.

– Olemme tiiviisti yhteydessä
Eevin toisten isovanhempien kanssa ja pyrimme yhdessä tukemaan
lastemme perhettä arjessa. Meillä on hyvä kolmiyhteys, hän toteaa hymyillen.

saan niin kuin on tehnyt omienkin
lastensa kanssa.
– Toivon, että voin välittää Eeville musiikin ja kirjojen avulla ajatuksen turvallisesta Taivaan Isästä, johon saa yhteyden rukoilemalla.

Tyttärentytärtään katsoessaan
tuore mummo täyttyy ilon ja kiitollisuuden tunteista.
– Koen iloa siitä, että sukupolvien ketjussa on seuraava lenkki olemassa. Lapsenlapsi on lahja. Hänestä voi puhtaasti iloita, kun ei
tarvitse valvoa öitä hänen kanssaan.
Kun tapaamiset ovat taas mahdollisia, Maria-mummo haluaa
opettaa lapsenlapselleen ainakin iltarukouksen ja laulaa hänen kans-

Jyväskylän mummolassa tehdään varmasti myös käsitöitä. Siellä nuket odottavat uusia vaatteita
ja nukkekodit pientä leikkijää.
Neljän lapsen äiti ja eppuluokan
opettajana toimiva Taivassalo haluaa olla lapsenlapselleen ennen
kaikkea läsnä oleva mummo.
– Sen ajan, minkä olen Eevin
kanssa, omistaudun täysin hänelle. Elämää ei voi kiirehtiä. Pitää
elää tässä hetkessä. Se on aina paras hetki.

Kastemekon ompeleminen oli
Eevin äidin, Marian tyttären toive. Edellinen suvussa kulkenut kastepuku oli Maria Taivassalon isälle vuonna 1939 tehty puku, jonka aika oli haurastuttanut. Taivassalo pitää johdatuksena sitä, että
hän valitsi ompelemaansa pukuun
isomman kaavan, jolloin puku
mahtunee Eeville hyvin vielä kesällä tai syksyllä, jolloin ristiäiset todennäköisesti voidaan pitää.

iloa siitä,
”ettäKoen
sukupolvien

ketjussa on seuraava
lenkki olemassa.
Koronan vuoksi isovanhemmat
ovat nähneet Etelä-Suomessa asuvaa lastenlastaan kasvotusten vain
muutaman kerran. Mummon sylissä hän on ollut viimeksi hiihtolomalla. Kuvat, videot ja videopuhelut pitävät heidät kuitenkin hyvin kartalla Eevin touhuista, kehityksestä ja kasvusta.
Taivassalo pitää isovanhemman
tärkeimpänä tehtävänä vanhemmuuden tukemista.

Maria Taivassalon lapsenlapselleen ompeleman kastemekon malli on
nimeltään Elämänpolku. Kukkakuvioita kirjoessaan hän on rukoillut
lapsen puolesta.

Tänään rukoilen
Herra, näytä minulle suunta eteenpäin. Näytä polku läpi sumuisen metsän.
Tulen rannattoman äärelle. Jatkanko matkaani vai odotanko?
Kiitän sinua tarkoituksesta ja tiestä. Olet tienviittani ja lohdutukseni.
Markku Jalava

KASTETUT
Aarno Elo Annala
Elda ONokki Blomqvist
Elsa Eva Helena Ekstam
Leona Mathilda Eskelinen
Arttu Oliver Hietala
Aamos Niilo Sakari Huttunen
Sylvi Iiris Ellen Hyvönen
Hugo Mikael Hämäläinen
Toivo Otto Ikonen
Saima Lempi Elisabet Kangas
Matilda Alexandra Karjalainen
Aarni Eemil Juhani Koskela
Alisa Ellen Kraft
Nanna Johanna Kytölä
Eemi Väinö Ilmari Laatikainen
Verner Kosti Gabriel Limma
Iivo Aleksanteri Louhelainen
Sofia Amanda Maria Lönn
Eevi Aurora Marttila
Aarni Valdemar Moilanen
Miio Matteo Mäkinen
Mariia Elisabet Oksa

Joonas Mikael Patama
Lauri Aarne Antero Pietiläinen
Vanessa Leona Pohjonen
Aaron Mikael Poikola
Eeli Väinö Mikael Poikolainen
Viivi Maria Purmo
Samuli Kristian Ripatti
Lumi Sirpa Hannele Roisko
Jasper Antero Routavuo
Olivia Aurora Ruusala
Laura Sofia Sertti
Selma Elina Sihvola
Livia Ingrid Sirviö
Erin Amelia Syrjälä
Juuso Matias Sysmäläinen
Elle Alida Tiirola
Eevi Helena Venäläinen
lsla Jade Janina Viitala
Kaius Joonatan Virtanen
Sofie Aleksandra Wilska
Ohto Voitto Maolin Yang

KUOLLEET
Henny Simonen 99 v
Hilkka Liisa Sulkunen 99 v
Helga Gunilla Häkkinen 97 v
Ulla Tellervo Pihlantie 97 v
Elli Sofia Mihari 96 v
Kirsti Apilainen 95 v
Mirjam Elisabet Järvinen 95 v
Vieno Tuulikki Pulli 95 v
Helmi Anna-Liisa Karvonen 94 v
Katri Veera Leskinen 94 v
Salli Irene Stirkkinen 94 v
Anja Sisko Blomqvist 93 v
Eva Maria Böttcher 93 v
Toivo Lappalainen 92 v
Aatos Pauli Suni 92 v
Nadja Anja Regina Tauremo 92 v
Anna-Liisa Tuuri 92 v
Aate Pietilänaho 91 v
Emma Lyydia Rekola 91 v
Pauli Esko Virtanen 91 v
Airi Tellervo Kokko 90 v
Tauno Pekka Puustinen 90 v
Mikko Oskari Lahti 89 v
Esko Olavi Mäkinen 89 v
Ulla Marja Helena Riihimäki 89 v
Veikko Einari Kiiala 88 v
Aili Salme Saikkonen 88 v
Ensio Tapio Siekkinen 88 v
Henry Aatos Lehtinen 86 v
Aune Aliina Hepola 87 v
Kaija Annikki Laitinen 87 v
Toivo Kustaa Myllykangas 87 v
Pentti Päiviö Tokola 86 v
Pirkko Liisa Tellervo Vallenius 86 v
Eila Tuulikki Auranto 85 v
Lauri Koskela 85 v
Heino Hugo Samuli Saarinen 85 v
Paavo Juhani Bärlund 84 v
Kerttu Marjatta Koivisto 84 v
Heikki Antero Leinonen 84 v

Erkki Antero Salminen 84 v
Liisa Hillevi Hiltunen 83 v
Eila Kyllikki Hirvi 83 v
Paavo Ilmari Hyttinen 83 v
Pertti Aaro Tapio Laakso 83 v
Sinikka Anelma Moilanen 83 v
Simo Olavi Salonen 83 v
Risto Kalevi Ilmo 82 v
Rauno Aatto Pyykölä 82 v
Martti Aatos Selkämaa 82 v
Touko Päiviö Harjula 81 v
Ritva Kyllikki Kääriäinen 81 v
Seppo Sakari Mankonen 81 v
Samuli Ruppa 81 v
Pekka Tapani Salojärvi 80 v
Kari Juhani Lahtinen 79 v
Simo Matti Olavi Lahtinen 77 v
Jaakko Matias Aho 76 v
Ulla Riitta Grönberg 76 v
Olli Erkki lngervo 76 v
Ritva Irmeli Kling 75 v
Maija Kaarina Viinikainen 74 v
Antti Seppo Sepponen 73 v
Kirsti Hellevi Leskinen 73 v
Aino Helena Hiltunen 72 v
Veikko Olavi Lindroos 71 v
Heimo Juhani Saarinen 71 v
Raija Tellervo Tuominen 71 v
Pertti Tapio Jeskanen 70 v
Hannu Heikki Juhani Lindroos 69 v
Helena Anneli Niutanen 69 v
Matti Mikael Parkkonen 68 v
Esko Juhani Pylvänäine 67 v
Anne-Mari Kautto 66 v
Seppo Kalevi Laaksonen 66 v
Reijo Olavi Haapsaari 63 v
Pekka Juhani Volotinen 61 v
Veli-Matti Kolu 52 v
Vesa Petteri Tuomaala 51 v

Herra antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.
Ps. 91:11–12
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Vihille Mestarien liigan tahdissa?
Onnistuu. Kanttorilta voi pyytää häämarssiksi niin perinteistä Toivo Kuulaa kuin vaikka MacGyverin tunnaria.
MINNA PALOVAARA teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Häämarsseista kaksi kotimaista sävellystä on yhä ylitse muiden: Erkki Melartinin rakastettu Prinsessa Ruususen juhlamarssi vuodelta
1904 ja neljä vuotta nuorempi Toivo Kuulan Häämarssi.
Yhä useammin alttarille marssitaan kuitenkin vähemmän perinteisten sävelmien tahdissa. Pariskunta on voinut rakastua tietyn musiikin soidessa tai jalkapallotreeneissä kohdanneet saattavat
toivoa häihinsä Mestarien liigan
tunnusmusiikkia.
Erityisesti elokuvasävelmät ja tvohjelmien tunnusmusiikki ovat nykyisin suosittuja, ja ne soivat usein
upeasti uruilla. Sellaisia ovat vaikkapa Star Wars Throne Room ja
MacGyverin tuttu tunnari.

Vihkiparin valitsema häämusiikki tekee suuresta juhlasta juuri heille ja häävieraille entistä merkityksellisemmän. Siksi toiveita pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kanttoreiden ohjelmistosta löytyy valmiina laaja
valikoima vihkimusiikkia, erikoisempien toiveiden toteuttaminen
vaatii nuottien etsimistä ja aikaa
harjoitteluun.
– Kirkollisen toimituksen luonne ja kirkkotilan pyhyys otetaan
musiikkivalinnoissa tietysti huomioon. Silläkin on merkitystä, missä kohtaa tilaisuutta kappale esitetään, sanovat kanttorit Piia Laasonen ja Hanna Penttinen.
Penttinen ja Laasonen ovat mukana esittämässä villinpuoleista
häämusiikkia Jyväskylän Kaupunginkirkossa 15. toukokuuta, Yläkaupungin Yö -tapahtumassa. Jyväskylän seurakunnan järjestämä
Konsertti toteutetaan koronarajoitusten mukaan, mahdollisesti vain
verkossa.

Kanttorit Hanna Penttinen (vas.) ja Piia Laasonen ja muusikko Esko Turpeinen ovat valmiina Jyväskylän seurakunnan Yläkaupungin Yössä järjestämään
Häämusiikki Goes Wild! -tapahtumaan. Heidän mielestään sähkökitara ja kirkkourut ovat täydellinen yhdistelmä.

Musiikilla, soitolla ja laululla on
kautta aikain ollut tärkeä sija suomalaisissa häissä. Musiikki säestää ja luo iloista ja juhlavaa tunnelmaa.
1800-luvun perinteentutkijat
kirjasivat ylös ikivanhoja kalevalamittaisia häälauluja ja -itkuja. Myöhemmin Mendelssohnin ja Wagnerin häämarssit sekä muut urkusovitukset yleistyivät kirkollisten seremonioiden musiikkina.
Kaikki kanttorit soittavat urkuja, mutta myös muiden soittimien
osaamista löytyy, kuten klassisen
kitaransoiton taitajia ja pianisteja.
Lisäksi hääpari voi pyytää muun
esiintyjän laulamaan tai soitta-

maan. Jopa sähkökitaraan on jo totuttu kirkkohäissä, toisin kuin vielä
20 vuotta sitten.
– Sähkökitara ja urut ovat täydellinen, ylväs yhdistelmä, toteaa
muusikko Esko Turpeinen ja lupaa
Häämusiikki Goes Wild! -tapahtumaan reilua hevikepitystä.
Osalle hääpareista perinteet
ovat tärkeitä ja toiset arvostavat
yksilöllisyyttä. Vaihtoehdoista saatetaan valita kappaleet, jotka ovat
vain näennäisen yksilöllisiä – silloinkin, kun perinteitä halutaan
tietoisesti rikkoa.
Myös sellaista sattuu, että hääpari pyytää kanttoria valitsemaan
musiikin.

– Tyylit saattavat muuttua,
mutta musiikin merkitys säilyy. Jos
nykyisin haluaisi pyytää jotain erikoista, niin se olisi Bachia, kanttorit tuumaavat.

Lähteenä on käytetty haastattelun
lisäksi Jere Jäppisen artikkelia Suomalainen häämusiikki Kalevalasta
karaokeen Helsingin kaupunginmuseon Häät-kirjassa vuodelta 2001.

Jyväskylän seurakunta Yläkaupungin Yö -tapahtumassa
14.5. Mika Nuorva Trio klo 19
14.5. Hieman Erilainen Iltarukous: Feat Litku Klemetti klo 21
15.5. Häämusiikki Goes Wild! klo 17
15.5. DJ-kollektiivi Samea ja Salla Partala & Näkymättömät
dub set klo 18
Ilmaiset suorat lähetykset Yö-tv:ssä eli Yläkaupungin Yön
Youtube-kanavalla sekä seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
jyvaskylanseurakunta.fi. Konsertit mahdollisesti vain verkossa.
Tilanne voi kuitenkin muuttua. Ajankohtaisimmat tiedot
verkkosivuilla.

Litku Klemetin rukous soi pianolla
Miltä kuulostaisi Hieman erilainen iltarukous laulettuna? Se kuullaan Yläkaupungin
Yössä, kun tunnettu keskisuomalainen artisti Litku Klemetti esittää tuoreen
pianokappaleensa ensiesityksenä Jyväskylän Kaupunginkirkossa.
MINNA PALOVAARA teksti
PEKKA TUOMI kuva

Iltarukous periytyy sukupolvelta
toiselle, niin tapahtui myös Klemetin perheessä. Iltarukous kuului
pienen Sannan lapsuuden rutiineihin, ja kiinnostus hengellisyyteen
on säilynyt.
– Rukous on universaalia keskustelua Suuremman kanssa, lohdullinen asia. Nyt minulla on tilaisuus luoda musiikilla iltarukouksen tunnelmaa, Klemetti sanoo.
Hieman erilaiseen iltarukoukseen hän haluaa tallentaa ku-

van tästä keväästä ja ajasta koronan keskellä, välittää myötätuntoa
heille, joilla on vaikeaa – toivon paremmasta.
– Tuntuu kivalta tehdä kappale
uudella näkökulmalla. Teen mielelläni paljon ja monenlaista musaa.
Litkuna minulla on itselleni asettamiani rajoitteita, mutta tätä musiikkia voin tehdä syvällisemmin ja
tuoda enemmän esille omaa itseäni, Sannaa.
Hän luonnehtii Litku-musaa
rock- tai pop-johdannaiseksi indiemusiikiksi, joka ei kuitenkaan
ole päivän poppia.

Freelancetaiteilija elää esiintymisillä ja musiikin tekemisellä. Puolet
kaikesta työstä ja tuloista lähti koronan myötä. Vaikka tauko tekee
hyvää, keikkamatkoille on jo ikävä.
– Toiveikkaana tähyilen syksyn
keikoille. Parasta kuitenkin elää
päivä kerrallaan tilanteessa, jolle
ei mitään voi. Pidän osaltani ääntä
kulttuurialan puolesta, ettei se jäisi
kaiken tuen ulkopuolelle.

Artisti haaveilee uudesta musiikista – ei niinkään menestymisestä
tai suurista saavutuksista. Kuudes
Litkun ja bändin levy Kukkia muo-

Litku Klemetti viihtyy maaseudun rauhassa. Kaupunginkirkon keikassa
häntä kiehtoo sen erityinen tunnelma ja akustiikka.

vipussissa ilmestyi maaliskuussa, ja
seuraavaa aletaan äänittää kesällä.
Siihen on syntynyt gospel- ja kantrivaikutteisia kappaleita, jopa musikaalimaisia biisejä.

– Ne ovat aika henkilökohtaisia,
kauniita kappaleita. Yritän tehdä
musiikkia, joka koskettaa itseäni,
silloin se voi koskettaa myös muita, Klemetti summaa.

